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1. PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji centralnego ogrzewania związanych z realizacją przedmiotowego zadania. 

2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robót wymienionych w punkcie j.w. 

3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania: 

 instalacji centralnego ogrzewania, jako ogrzewania grzejnikowego wykonanego z rur 
wielowarstwowych  oraz z rur stalowych niestopowych, ocynkowana z zewnątrz  lub 
innych dopuszczonych przez zamawiającego z zastosowaniem grzejników stalowych 
płytowych w wykonaniu higienicznym  

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nad-
zoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instala-
cje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć 
jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów 
i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejsze-
nia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instala-
cji. 

5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA. 

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aproba-
ty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być doko-
nywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

5.1. Przewody 

Materiałem podstawowym do wykonania instalacji C.O. jest rura stalowa niestopowa, ocyn-
kowana z zewnątrz. Rury i komponenty z materiału nr 1.0308 wg PN-EN 10305-3. Z ze-
wnątrz ocynkowane galwanicznie, grubość warstwy 8 do 5 µm, złączki zaprasowywane. Ru-
ry prowadzone w warstwach posadzkowych wielowarstwowe typu PE-RT/Al/PE-RT Multi 
Universal (PN12) w zwoju 

5.2. Grzejniki 

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe w wykonaniu 
higienicznym z podejściem dolnym oraz grzejniki łazienkowe, drabinkowe. 

5.3. Armatura 
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Grzejniki wyposażyć w zawory termostatyczne  
 

5.4. Izolacja termiczna 

Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polie-
tylenowej. Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania 
w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instala-
cyjnej INSTAL. 

5.5. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów. 

6. TRANSPORT. 

6.1. Rury 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

6.2. Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pa-
kowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione 
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie 
i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych 
w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

6.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę na-
leży składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatycz-
ne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki 
i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach za-
mkniętych w pojemnikach. 

6.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecz-
nych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich nor-
mach przedmiotowych. 

7. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane ww. instalacje grzewcze. 

7.1. Roboty przygotowawcze. 

Projektowaną oś przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury należy wyznaczyć 
w budynku na ścianie w sposób trwały i widoczny. Sprawdzić trasę układanych rur pod 
względem kolizji z istniejącymi instalacjami dokonując korekty wytyczanej trasy. 
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7.2. Roboty instalacyjno-montażowe. 

7.2.1. Montaż rurociągów 

Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: 
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”. 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające ele-
menty zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (zie-
mia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

 przecinanie rur, 

 założenie tulei ochronnych, 

 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

 wykonanie połączeń. 
Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% 
w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpiecza-
jącymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połą-
czeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną prze-
strzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim ma-
teriałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego 
ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stro-
pu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wyko-
nywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą 
uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na 
każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do 
rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, 
wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń przewodów. 

7.2.2. Montaż grzejników 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzch-
ni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co naj-
mniej 110 mm a od ścinany 200mm. 
Kolejność wykonywania robót: 

 wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

 wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

 zawieszenie grzejnika, 

 podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrze-
wania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go 
osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzej-
nik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie 
było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem 
i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są 
działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 
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7.2.3. Montaż armatury i osprzętu 

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, 
z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi 
oraz pasty miniowej. 
Kolejność wykonywania robót: 

 sprawdzenie działania zaworu, 

 nagwintowanie końcówek, 

 wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 
uszczelniającym, 

 skręcenie połączenia. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez 
oś przewodu. 
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocz-
nych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejsco-
we przy pomocy odpowietrzników automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy TACO, 
z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji. Bezpośrednio pod 
zaworem odpowietrzającym należy zamontować zawór kulowy, np. firmy Naval. 

7.2.4. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji ter-
micznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 
część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania na-
leży instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda 
w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem 
inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przepro-
wadzić dla każdego zładu oddzielnie. 
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze ze-
wnętrznej powyżej 0°C. 
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 
barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 
10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, 
lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontro-
lować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny od-
czyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym 
punkcie instalacji. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwier-
dzono przecieków ani roszenia. 
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 
najwyższych – w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekra-
czających parametrów obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą insta-
lacji. 

 

8. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

PN-85/B-02421   Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
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PN-83/H-02651  Armatura i rurociągi, średnice nominalne. 

PN-92/B-01706   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe.  

Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 

Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim. 

Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urządzeń. 
PN-92/B-01706   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. „Warunki technicz-
ne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wy-
magania i badania techniczne przy odbiorze”. 
PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wod-
nych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamkniętych sys-
temów ciepłowniczych. Wymagania”. 
PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”. 
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wyma-
gania i badania”. 
PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”. 
PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”. 
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury 
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”. 
PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody”. 


